
MR G. DUTRY VAN HAEFTEN-WISSELPRIJS 
 
De Mr G. Dutry van Haeften-Wisselprijs werd in 1990 aan de KNZ&RV aangeboden door heren 
Dr H.J. Kruisinga en C.J.P. van Westreenen, die in 1975 tijdens de intrede van Mr G. Dutry van 
Haeften als bestuurssecretaris fungeerden als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de 
Vereeniging. De prijs is geschonken op grond van twee beweegredenen: 

• enerzijds om de gedachte levend te houden aan het lid van de KNZ&RV Mr G. Dutry 
van Haeften, die vanaf zijn eerste studiejaren een groot aantal roeiprestaties van hoog 
niveau op zijn naam heeft gebracht en door zijn voorbeeld en onverflauwd enthousiasme 
zeer veel voor de Nederlandse roeisport heeft gedaan; 

• anderzijds uit dankbaarheid voor de grote verdiensten die hij voor de Vereeniging heeft 
gehad gedurende de jaren dat hij bestuurssecretaris was. 

Het is de bedoeling door deze prijs de herinnering aan zijn bijdragen in de roeisport blijvend te 
eren. 
 
REGLEMENT: 
 
1. De Mr G. Dutry van Haeften-Prijs is bestemd als blijvende wisselprijs om, zo mogelijk jaarlijks doch tenminste 
eens in de vijf jaar, te worden toegekend aan een lid van de KNZ&RV dat zich op bijzondere wijze heeft 
onderscheiden in het kader van de roeisport; 
- door activiteiten en werkzaamheden te verrichten op het gebied van de organisatie van roeiwedstrijden en/of 
roeitochten; 
- op het gebied van regeling en organisatie in nationaal en/of internationaal verband van de roeisport; 
- door het leveren van opmerkelijke prestaties in binnen- en buitenlandse internationale roeiwedstrijden. 
De prijs kan ook aan meer dan één persoon worden toegekend. 
2. De prijs kan voorts ook aan een lid van een andere bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond aangesloten 
vereniging worden toegekend, die aan de in artikel 1 genoemde kwalificaties voldoet. 
3. De prijs wordt toegekend door het Bestuur van de KNZ&RV en wordt bij voorkeur uitgereikt op het in het jaar van 
toekenning te houden Jaardiner van de KNZ&RV. 
4. Er is geen beroep mogelijk op de beslissing van het Bestuur. 
5. De persoon die de prijs wordt toegekend, verplicht zich deze voor de duur dat hij/zij deze in bezit heeft als een 
`goed  huisvader' te beheren en in ongeschonden staat terug te geven uiterlijk in de maand november van het volgend 
jaar. 
6. De persoon die de prijs wordt toegekend ontvangt een permanent aandenken (een penning van de KNZ&RV of een 
replica van de prijs), waarop de naam van de prijs en het jaar van uitreiking wordt vermeld. 
7. De KNZ&RV draagt zorg voor de verzekering van de prijs, voor het aanbrengen van de mutaties op de sokkel van 
de prijs, alsmede voor het beschikbaar stellen van het permanent aandenken. 
 

  



1989 Mw C. van Niftrik 
1990 F. Göbel 
1991 N. Rienks  
1992 H. Hospers 
1993 Niet uitgereikt 
1994 Mw L. Vermulst 
1995 K. Korzeniowski, R. Mijnders,  

J. Klerks 
1996 Holland-Acht 
1997 Floortje van Eijck,  
            Brechje van Eijck,  
            Sigrid Winkelhuis en Heidi Poot  
1998 N. van den Bergh 
1999 Ing. W.M.J. Visser 
2000 K. Gramkow 

2001 De Gravinnen 
2002 Mw. J. Kroese 
2003 Niet uitgereikt 
2004 De Gravinnen 
2005 Mw. Tj. N. Wissenraeth-Furstner 
2006 B.C. Honig  
2007 A.F. Mulder  
2008 Mw. A.M. Roesink 
2009 Mr. A. van Vollenhoven 
2010 M.C. Poulie 
2011 P. Schaling 
2012 Team Roets 
2013 Mw. Drs. H.J.M. Goorse 
2014 Ing. W. Berenschot 
2015 G.G. Maks 
2016 Mw. M.A.J.M. Eras 

 


